
( إّن اهللا خلق آدم من أجل ذلك اختلف العلماء قدميا وحديثا على مرجع الّضمري يف الّرواية الصحيحة  الشيخ :

رواية اإلمام البخاري يف صحيحه  وهذا اخلالف يف اعتقادي جيب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على على صورته )

فتكون رواية البخاري الّصحيحة مفّسرة مبّينة للّرواية  ( خلق اهللا آدم على صورته طوله سّتون ذراعا )بلفظ 

فمرجع الضمري يف صورته  ( خلق اهللا آدم على صورته )الّصحيحة األخرى وهي قوله عليه الّصالة والّسالم 

ألّن هذا الوصف ذا  ( خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا )بلفظ  اتضح يف رواية اإلمام البخاري

الّطول ال يصّح بوجه من الوجوه أن يرجع إّال إىل آدم عليه الّصالة والّسالم وبذلك ننتهي من مشكلة الّتساؤل 

ضعف إسنادها سواء من حيث الّرواية اّليت دّلت على  ( خلق اهللا آدم على صورة الرحمن )واخلوض يف حديث 

أو من حيث الّدراية اليت دّلت على شذوذها وخمالفتها للّرواية املّتفق عليها إسنادا وخمالفتها لرواية البخاري 

  الّصحيحة املخالفة هلا متنا هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال , غريه .

  تفضل . الشيخ :

  ...بالّنسبة ذكرمت من العلل  السائل :

  ارفع صوتك . الشيخ :

  ذكرمت من العلل اليت تقدح يف احلديث أّن األعمش مدّلس . السائل :

  نعم . الشيخ :

  طّيب يا شيخ روايات األعمش كيف حتمل يف غري الصحيحني ؟ السائل :

هذه اّلذي أذكره اآلن العّلة من رجل هو مدّلس وهو حبيب ابن أيب ثابت ما أستحضر اآلن إن كان يف  الشيخ :

  عنعنة األعمش فهل أنت متحقق من ذلك ؟هذا اإلسناد أيضا 

  نعم . السائل :

  مجيل وهل هي الرواية عن األعمش عن حبيب ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

وكالمها مدلس , وجوابنا بالّنسبة لسؤالك هذا الثّاين أّن رواية األعمش بالعنعنة إذا جاءت يف  الشيخ :

صحيحني وثقة بعلمها وتتّبعا منهما لرواية احلديث أّما إذا الّصحيحني فهي مقبولة بناء على اجتهاد صاحيب ال

جاءت رواية األعمش خارج الّصحيحني فحينذاك روايته تكون حتت البحث والفحص والقبول والرّد وذلك يعود 

إىل دراسة هذا احلديث الذي عنعنه األعمش على ضوء ما حييط ذه العنعنة من مؤيّدات لدفع هذه العنعنة أو 

ا حينئذ ليس هناك قاعدة مطّردة كما هو األصل يف حديث املدّلس واّلذي ثبت عنه أنه مكثر للّتدليس لقبوهل



فبالّنسبة لألعمش هذا ليس عندنا قاعدة ضابطة يقال بأّن عنعنته مقبولة دائما أو مرفوضة دائما واملثال اآلن بني 

مّتفق على صّحته واآلخر ممّا تفّرد به اإلمام أيدينا هذا احلديث كما مسعتم آنفا خالف حديثني آخرين أحدمها 

البخاري فهنا يضطّر الباحث إىل أن يقف عند عنعنة األعمش أو حبيب ابن أيب ثابت ويقول لعّل العّلة يف 

إحدى العنعنتني ألّن احلديث احملفوظ مل يأت فيه الّتصريح باملضمر وهو الّرمحن يف كّل من الّروايتني املذكورتني 

ذاك نعود إىل إعالل الّرواية اّليت ال جند عّلة ظاهرة فيها إّال العنعنة هذا مثال صاحل مىت ميكن اجلزم بأّن آنفا وحين

عنعنة األعمش تكون غري مقبولة وخباّصة إذا كان احلديث مما تنّكبه الشيخان اللذان يسّلكان عادة عنعنة 

حيحني عن رواية األعمش هذه عن حبيب األعمش فيمكن أن يقال واحلالة هذه ألمر ما أعرض أصحاب الصّ 

  ألّن فيها العنعنة وفيها املخالفة يف املنت هذا جوايب عن سؤالك الثاين .

  سائل آخر : شيخ سؤال

  تفضل . الشيخ :

فما أدري  ...سائل آخر : ذكرت أن عنعنة األعمش يف الصحيحني حتمل على السماع وذلك لثقة الشيخني 

املّكي يف صحيح مسلم يف حالة عنعنته عن جابر ما هو الفرق بينها وبني عنعنة األعمش  بالنسبة لعنعنة أبو الزبري

  ؟

الفرق واضح حينما جاء التفصيل عن اإلمام الّليث بن سعد املصري رمحه اهللا بأنه طلب من أيب الزبري  الشيخ :

ايات اليت مل يسمعها من جابر الفرق أن يعّلم له عن الروايات اليت مسعها من جابر مباشرة وذا متّيزت عنده الّرو 

هنا أّن روايات جابر انقسمت بسؤال الليث الدقيق له انقسمت إىل قسمني قسم مسعه من جابر وقسم مل يسمعه 

من جابر فما كان من القسم األول سواء جاء مصّرحا بالّتحديث من غري طريق الّليث أو جاء معنعنا من طريق 

تصال أما إذا جاء من رواية غري الليث عن أيب الزبري معنعنا فيبقى هذا من القسم الليث فكالمها حممول على اال

الثاين اّلذي مل يصرّح أبو الزبري لإلمام الليث بأنه مسعها فكأنه يكون نصا صرحيا وبعبارة عاّمة أن كل حديث رواه 

  بر .أبو الزبري بالعنعنة ليس من القسم األّول اّلذي عّلم لليث بأنه مسمعه من جا

سائل آخر : طيب يا شيخ بالّنسبة حلديث الليث عن األعمش عن أيب الزبري محل على االتصال طيب أحيانا 

يرتفع التدليس عن طريق روايات أخرى يصرّح ا بالسماع حّىت وإن كانت من غري طريق الليث أال ميكن أن 

كيف ؟   يكون يرد هذا ويكون اإلمام مسلم قد اطّلع على هذه وإال  ّ

  ما وضح يل مرادك ؟ الشيخ :

  يعين بارك اهللا فيك اآلن الليث حّدث عن أيب الزبري ما كان مسموعا أليب الزبري السائل :



  متام الشيخ :

طيب كما هو معلوم أن التدليس أحيانا قد يرتفع لورود رواية أخرى أليب الزبري أو لغريه من املدلسني  السائل :

  حّدث ا .

  نعم . الشيخ :

أال يكون اإلمام مسلم رمحه اهللا قد اطلع على هذه الروايات فحمل روايته كما أوردها يف مسلم على  ل :السائ

  االتصال ؟

هذا حمتمل ولكّنه ليس على سبيل اجلزم وحينئذ هذا اإلحتمال إّما أن يتأكد وإّما أن يطيح ويزول ولكّننا  الشيخ :

وعا أو خمطوطا وال جند يف كثري من الّروايات املعنعنة من حينما نبحث يف بطون الكتب سواء ما كان منها مطب

روايات الزبري يف صحيح مسلم ال جندها مصرّح بالّتحديث فيها يف الكتب األخرى فال ميكننا أن نغّلب الّظن بأّن 

 اإلمام مسلم قد وقف على الّتصريح بالّتحديث يف رواية أخرى هذا يقال بعد البحث والفحص وحنن ال ننكر بل

لعّله يصّح يل أن أقول بأّنين بفضل اهللا عّز وجّل ورمحته أجد كثريا من األحاديث اّليت رواها مسلم بالعنعنة من 

طريق أيب الزبري عن جابر أجد هلا تصرحيا بالتحديث خارج مسلم فنستفيدها فائدة وننقذ ا عنعنة الزبري عن أن 

يث يف رواية أخرى وقد عنيت أخريا يف الطبعة اجلديدة اّليت هي تكون عّلة يف احلديث ألّن أبا الزبري صرح بالتحد

اآلن حتت الطّبع إن شاء اهللا لكتايب خمتصر صحيح مسلم للحافظ املنذري فقد أفردت جهدا خاّصا لتتّبع رويات 

أيب الزبري عن جابر اليت جاءت معنعنة يف صحيح مسلم فوجدت هلا بعض الشواهد فعّلقتها على هذا املختصر 

 الطّبعة اجلديدة فحينما تكون روايات أيب الزبري عن جابر حتت هذا البحث ّمث ال جند من التصريح ما ننقذ به يف

إعالل احلديث بالعنعنة ال يسعنا إّال أن نلحق هذه الروايات املعنعنة يف صحيح مسلم يف القسم اآلخر اّلذي 

عها من جابر رضي اهللا عنه هذا جوايب أيضا عّما سبق غريه يقابل القسم األّول اّلذي عّلم أبو الزبري لّليث بأنه مس

.  

  ...سائل آخر : بالنسبة يا شيخ الصحيحني قد انتقد عليهما قبل هذا الزمان 

  صح . الشيخ :

  سائل آخر : ولكن هل انتقد عليهما أو على أحدمها من ناحية تدليس أيب الزبري عن جابر ؟

الذهيب يف ترمجة أيب الزبري هذا يقول له أحاديث يف صحيح مسلم من روايته وكيف ال أمل تر قول اإلمام  الشيخ :

عن جابر بالعنعنة ويف القلب منها شيء هذا أّوال وثانيا لقد تتّبع ابن القطّان الفارسي اإلمام عبد احلّق اإلشبيلي 

ر يف الّتنبيه على عنعنة أيب يف كتابه األحكام الكربى حيث أّن عبد احلّق هذا يف الواقع أحيانا كان له جهد مشكو 



الزبري يف بعض الروايات اليت جاءت يف مثل سنن الرتمذي وغريها فجاء اإلمام الّناقد بعلم وهو ابن القطّان 

املذكور آنفا فتتّبع األحاديث املعنعنة يف كتاب األحكام الكربى سواء ما كان منها من رواية اإلمام مسلم أو من 

 واستقصى الكالم حوهلا مؤاخذا ابن القطان هذا مؤاخذا لإلمام عبد احلّق األشبيلي  رواية غريه كالرتمذي مثال

كيف نّبه يف بعض الروايات على عنعنة أيب الزبري وأعّل احلديث ا بينما مل يفعل ذلك يف رواية أخرى وخباصة ما 

صحيح مسلم يقول اإلمام  كان من هذه الّروايات املعنعنة يف صحيح مسلم ويقول لعّله أخذ بكون احلديث يف

ابن القطان هذا رمحه اهللا ويف ذلك يعين لعّله قال تدليس أو تغرير بالقراء اّلذين جيدون أن عبد احلّق سكت عن 

بعض األحاديث اليت عنعن فيها أبو الزبري فيتوّهم هؤالء القرّاء بأن هذه األحاديث هي من القسم اّلذي صرّح أبو 

مر ليس كذلك فإذا لست باّلذي يتفرد بإعالل حديث أيب الزبري عن جابر بل لنا يف الزبري فيها بالتحديث واأل

  ذلك سلف هم خري سلف لنا يف نقد هذه األحاديث بالعنعنة ، هل عندك شيء ؟

  سائل آخر : جزاك اهللا خريا يا شيخ .

  وإياك . غريه . الشيخ :

  شيخ حديث السائل :

  نعم الشيخ :

  أكباد اإلبل فال يوجد عالم سوى عالم المدينة )( يوشك أن تضرب  السائل :

  إم الشيخ :

  لعّلكم ضعفتموه يف املشكاة ؟ السائل :

  يقينا . الشيخ :

  نعم ويف ما أدري على حّد علمي أّنكم حّسنتموه يف موضع آخر ؟ السائل :

  ما إخال ذلك . الشيخ :

  أيوه إذا درجة احلديث ؟ السائل :

  . ضعيف بارك اهللا فيك الشيخ :

  ضعيف ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  ؟ ...سائل آخر : ذكرمت أّنكم وجدمت له شاهدا يف 

  لكن ال يقوى هذا الشاهد إلزالة هذا الضعف ، نعم . الشيخ :



  ويعين احلديث غري عنعنة أيب الزبري ما حيضركم من علله ؟ السائل :

  أّظن أيضا فيه عنعنة أخرى هي ابن جريج   الشيخ :

  ابن جريج نعم . :السائل 

  أي نعم . نعم غريه . الشيخ :

  يف سؤال يا شيخ بالّنسبة الذهيب رمحه اهللا ذكر يف ترمجة مالك أيب اخلري يف ميزان االعتدال السائل :

  ذكر ؟ الشيخ :

  يف ترمجة مالك أيب اخلري . السائل :

  مالك أيب اخلري . الشيخ :

  أي السائل :

  نعم الشيخ :

  االعتدال يف ميزان السائل :

  أيوه الشيخ :

  قال إن الراوي إذا روى عنه مجع من الثقات ومل يؤتى مبا ينكر عليه فحديث حديث صحيح . السائل :

  نعم . الشيخ :

ففي هذا يعين تعديل هلذا الراوي يف حني أّن هذا الراوي مل تعرف عدالته إّمنا عرفت عن طريق من روى  السائل :

  ألة وهل هي خاّصة بالّتابعني فقط أم من بعدهم ؟عنه فلو تبّني لنا هذه املس

ال ومن بعدهم أيضا ألّن طريق احلصول على العدالة إّما أن تكون بطريق املخالطة ومباشرة االّتصال  الشيخ :

بالرّاوي وإّما أن يكون من طرق أخرى وحنن نعلم يقينا أّن األئّمة الّسابقني حينما يوثّقون الرّاوي وهو غري معاصر 

م وال هم معاصرون له إمنّا وصلوا إىل تعديلهم وإىل االعتماد على حفظهم وعلى ضبطهم من طريق االستقصاء هل

والتتّبع لروايام من جهة وتتّبع الّرواة الثّقات عنهم من جهة أخرى ألنّه من املستحيل أن يتمكن املتأخر االّتصال 

ول بطبيعة الواقع بني الباحث واإلّتصال باّلذي يراد تعديله أو باملتقّدم وبينهما ما شاء اهللا من الّسنني اليت حت

جترحيه فإذا ما هي الطريقة اليت مثال يقول اإلمام أمحد وحيىي بن معني وأمثاهلما من األئمة املعّدلني واجلارحني 

هو أحد  للحكم على تابعّي بأنّه عدل أو أنّه ليس بعدل ثقة ضابط أو ليس كذلك الشّك أّن الّطريق يف ذلك

سبيلني إّما أن يكون هؤالء أخذوا بالّرواية كما يروون احلديث عن من كان معاصرا لذلك الّتابعي فاتّبعوه ألنّه 

عارف حباله وهذا نادر جّدا فيما نعلم وإّما أن يكون بالطّريقة األخرى اّليت ذكرا آنفا وهي مدار احلديث آنيّا 



ي مل يعاصروه ّمث حيكمون عليه مبا تدّل عليه تتّبعهم ألحاديث هذا الرّاوي وهي أن يسربوا أحاديث هذا الراوي اّلذ

يف اعتقادي إذا عرف هذا أّن اإلمام الذهّيب وتبعه يف ذلك أيضا ابن حجر العسقالين أّما اقتديا مبن تقّدمهما 

ذلك من دراستهم ألحاديث  من أئّمة اجلرح و الّتعديل حينما كانوا يوثّقون أو جيّرحون من مل يّتصلوا به مباشرة

  هذا الرّاوي والّرواة عنه فهم إذا اقتبسوا هذه الطريق من أسلوب األئمة املتقدمني يف التجريح ويف التعديل .

وعلى ذلك جريت منذ سنني وعّدلت القاعدة اليت كان اهللا عّز وجّل وفّقين لنشرها يف العصر احلاضر  الشيخ :

ثيق ابن حّبان ال يعتّد به ألنّه يوثّق اهولني عند غريه ويف األغلب يكون القول بني طّالب العلم أال وهي أّن تو 

الراجح معهم وليس معه بعد الصرب والّدأب على طلب العلم وتتّبع أقوال العلماء يف اجلرح والتعديل ورواية الّرواة 

ألنّه  ...بني الّطالب ولو بعد عن من وثّقهم ابن حّبان أدخلت تعديال رأيت من الواجب علّي أن أنشره أيضا 

من العلم اّلذي وصلنا إليه أخريا أال وهو أّن ابن حّبان رمحه اهللا إذا وثّق رجال تفّرد بالّتوثيق هو دون غريه من أئّمة 

ابن  اجلرح والتعديل نقول كما قلنا سابقا إنّه ال يوثق بتوثيقه إّال هنا اإلستثناء إّال إذا كان هذا الرّاوي اّلذي وثّقه

حبان وحده وجد له من الّرواة الثقات املعروفني كثرة يغلب على قلب الباحث أّن هذه الكثرة من الّرواة حينما 

رووا هذا عن هذا الراوي اّلذي تفّرد بتوثيقه ابن حّبان رمحه اهللا كان ابن حّبان مصيبا يف الّتوثيق لكثرة الرواة عنه 

إّال راو واحد فحينئذ نطّبق القاعدة العاّمة أنّنا حنشره يف زمرة اهولني اّلذين أّما إذا تفّرد بتوثيق راو ليس له عنه 

وثّقهم ابن حبان لقد رأيت عملّيا من الذهيب وابن حجر العسقالين بعد أن وصلت إىل هذا االستثناء لقد 

بن حبان يف التساهل لقد وجدما يتفّردان بتوثيق بعض الّرواة ولو مل جيدوا من نّص على التوثيق ولو كان مثل ا

صّرحوا بتوثيق بعض الرواة وإن مل يوثّقه ابن حّبان أو من كان مثله يف الّتساهل كالعجلي أو كاحلاكم ال يوجد يف 

تراجم هؤالء من وثّقه مع ذلك الحظوا القاعدة اليت نقلتها أنت آنفا عن الذهيب فلما وجدوا من العدول كثرة رووا 

صل فيه أن يقال إنّه جمهول مل يوثقه أحد مع ذلك فقد وجدم يقولون أعين الذهيب عن ذاك الراوي اّلذي األ

والعسقالين تارة يقولون يف مثل هذا الراوي إنّه ثقة وإذا أالنوا القول فيه قالوا صدوق مع أنّه مل يقل أحد ممن 

ة املتقّدمني كيف كانوا حيكمون قبلهم من أئمة اجلرح والتعديل قولتهم هذه أو تلك فإذا هم سربوا طريقة األئمّ 

بثقة أو عدم ثقة الراوي وهم مل يعاصروه ومل خيالطوه من دراستهم ألحاديث هذا الرّاوي وللّرواة عنه فإذا العدالة 

نستطيع أن نصل إليها مبعرفة عدالة الّرواة عن ذاك الرّاوي اّلذي األصل فيه أنّه جمهول لدينا فإذا كثر الرواة العدول 

اية عن من مل نعرف عنه توثيقا أو جترحيا اعتربنا رواية هؤالء الثّقات عنه تعديال هلم على هذا رأينا ما قال يف الرو 

  الّذهيب صوابا ألنّه سلك يف ذلك سبيل أئمة اجلرح والتعديل , يف عندك شيء هنا ؟ تفضل .

يف الرد على أيب غدة يف  ...األخ  احلليب : شيخنا كتاب رواة احلديث اّلذين سكت عليهم أئّمة اجلرح و التعديل



  فصل من الفصول قضية اإلمام ابن حبان وكتابه الثّقات هو رسالته يف املاجستري عن ابن حبان .

  أيوه . الشيخ :

احلليب : فيقول مراتب الرواة املرتمجني يف كتاب الثّقات يقول قال الشيخ احملدث عبد الرمحن املعلمي اليماين وهو 

املرتمجني يف كتاب الثّقات يقول والتحقيق أن توثيقه على درجات األوىل أن يصرّح بالّتوثيق   يتحدث عن مراتب

كأن يقول كان متقنا أو مستقيم احلديث أو حنو ذلك , الثّانية أن يكون الرجل من شيوخه اّلذين جالسهم 

وقف له على أحاديث كثرية وخربهم , الثّالثة أن يكون من املعروفني بكثرة احلديث حبيث يعلم أن ابن حبان 

,الرّابعة أن يظهر من سياق كالمه أنّه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة , اخلامسة ما دون ذلك فاألوىل ال تقل 

عن توثيق غريه من األئمة بل لعّلها أثبت من توثيق كثري منهم والثاّنية قريب منها والثّالثة مقبولة والرّابعة صاحلة 

ا اخللل واهللا أعلم , وقال الشيخ ناصر الّدين األلباين تعقيبا على كالم الشيخ املعّلمي هذا واخلامسة ال يؤمن فيه

تفصيل دقيق يدل على معرفة املؤلف املعّلمي رمحه اهللا تعاىل ومتّكنه من علم اجلرح والتعديل وهو مما مل أره لغريه 

هم من الّدرجة اخلامسة فهو على الغالب جمهول ال فجزاه اهللا خريا غري أنّه قد ثبت لدّي باملمارسة أّن من كان من

يعرف ويشهد بذلك صنيع احلفاظ كالذهيب والعسقالين وغريمها من احملققني فإّم نادرا ما يعتمدون على توثيق 

  ...ابن حبان وحده ممن كان يف هذه الدرجة بل واليت قبلها أحيانا بعد هذا الكالم كله يقول 

  أيوه . الشيخ :

قلت إّن هذا الكالم على إطالقه من الشيخني فيه نظر فالرواة املرتمجون يف كتاب الثّقات قسمان قسم  احلليب :

انفرد ابن حبان بالّرتمجة له أو كان اعتماده من ترمجه بعده عليه وهؤالء يزيد عددهم على ألفي ترمجة من الكتاب 

م وهؤالء صنفان أوال الرواة اّلذين أطلق عليهم ألفاظ اجلرح والقسم الثّاين الرواة اّلذين اشرتك مع غريه يف الّرتمجة هل

والتعديل وهؤالء يقرب عددهم من ثالثة آالف راوي وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت دالالا كما قدمت بعض 

ذلك فبينما جتده يصف الرجل باحلفظ واإلتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة احلديث إذا بك جتده يصف 

بأنّه قد خيطئ أو خيطئ أحيانا أو خيطئ كثريا أو خيطئ وخيالف أو خيطئ ويغرب ويدلس وخيالف والرواة  الرجل

اّلذين يصرّح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة يف نفس األمر يف كل مصطلحات التوثيق فقد وجدت وصف 

هم واّلذين وجدت هلم تراجم كانوا مجيعا مخسة ومخسني رجال باإلتقان بيد أنين مل أجد لغريه كالما يف مثانية من

من احلّفاظ أو الثّقات أما لفظ مستقيم احلديث وما دار يف فلكه فقد أطلقه ابن حبان على ستة ومخسني راويا 

ومئتني راو وقد جاءت ألفاظه الّدالة على اإلستقامة متعددة فتارة يصف الراوي بأنّه مستقيم احلديث جدا وتارة 

يم األمر يف احلديث وتارة يقّيد اإلستقامة بشروط فيقول مثال مستقيم احلديث إذا روى عن يصفه بأنّه مستق



الثّقات أو إذا روى عنه الثّقات وتارة يقول روى أحاديث مستقيمة وأنّه مستقيم احلديث يغرب ومستقيم احلديث 

طلق يف هذا املصطلح بلفظ رمبا أخطأ  كما أطلق عبارة أوضحت لنا مقصوده من اإلستقامة ولكّنه أكثر ما أ

مستقيم احلديث جمردا وله ألفاظ أخرى مشاة ولكّنها قليلة وقد وجدت فيمن وصفه ابن حبان بأنّه مستقيم 

احلديث احلافظ والثّقة والصدوق ووجدت فيهم اروح واملضعف واهول حسب اصطالح املتأخرين وقد كانت 

ب الثّقات واروحني تسعة عشر لفظا ومائيت لفظ درستها مجيعا دراسة ألفاظ النقد اليت أطلقها ابن حبان يف كتا

نقدية يف الرسالة سالفة الذكر وأعددت هلا مالحق خاصة بألفاظها ولذلك فإنين أرى هذه اإلطالقات من فضيلة 

تفصيل دقيق غري الشيخ اليماين رمحه اهللا عامة وعائمة وما ذكره فضيلة الشيخ األلباين من أن كالم الشيخ املعّلمي 

دقيق وال مفيد يف التحقيق العّلمي شيئا , ثانيا الصنف الثّاين الرواة اّلذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم 

على عشرة آالف راوي فهؤالء على طبقات متباينة وال ميكن إعطاء حكم دقيق وال تقرييب عنهم ففيهم الثّقة 

اهول وجمهول احلال وفيهم الضعيف ومنكر احلديث إىل آخره ,  احلافظ وفيهم الصدوق وفيهم املستور وفيهم

نعم قد تفيدنا ترمجة ابن حبان للرجل يف تعيني شخصه فقد ينفرد ابن حبان مبعلومات عن رجل تذهب عنه 

جهالة العني وبل جهالة احلال أحيانا بيد أّن سكوته عن الرجل ال يعين أنه ثقة عنده وال يرد على قويل هذا أّن 

ابن حبان قد ذكر يف مقدمة كتابه أن كل من أودعه كتاب الثّقات فهو صدوق حيتّج به إذا توّفرت فيه الشروط 

اخلمسة اليت ذكرها ألن هذا الكالم نظري وقد نقضه ونّص على نقضه يف مواضع وقد وجدناه نّص يف مواضيع  

عرفة ونّص يف كتابه اروحني على أن كل شيخ كثرية من الثّقات على أن فالنا مل يذكره لإلحتجاج وإمنا ذكره للم

مل يروي عنه غري راو ضعيف أو ضعفاء أو مل حيدث هو إّال عن ضعيف أو ضعفاء أو مل حيدث هو إّال عن 

ضعيف أو ضعفاء أنه جمهول عنده ومع ذلك وجدناه حشر يف الثّقات مئاة الرتاجم اليت ال يعرف أصحاا إالّ 

يف أو مل يرووا إّال عن جمهول أو ضعيف أو مبهم والفصل يف الرواة اّلذين سكت من طريق راو جمهول أو ضع

عنهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد األخرى فإن وجدنا فيها كالما أخذنا مبا نراه صوابا مما قاله 

فسه وأغلب الرواة أصحاب كتب الّنقد وإن مل جند فيها كالما شافيا طبقنا قواعد النّقاد عليهم وقواعد ابن حبان ن

اّلذين يسكت عليهم ابن حبان ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة وروى عن ثقة يكونون مستورين يقبلون يف 

املتابعات والشواهد ولذلك فإنين قلت يف رساليت عن ابن حبان يف الرواة اّلذين ترمجهم ساكتا عليهم بأّم على 

دق ثانيا رواة مرتبة اإلعتبار ثالثا الرواة اّلذين ال تنطبق عليهم شروط ثالث درجات واحد من أهل الثّقة وأهل الص

  ابن حبان الّنقدية يف املقبول وهؤالء ذكرهم املعرفة واهللا أعلم , نريد شيخنا تعقيب على هذا جممل ؟

  هذا ال ميكن التعقيب عليه ألن هذا حيتاج الشيخ :



  احلليب : بشكل عام يعين .

الة ولكن أنا أتساءل أنّه ما مناسبة تالوة أو قراءة هذا التعليق من املؤّلف هذا بالّنسبة إىل تأليف رس الشيخ :

  ملوضوعنا الّسابق ؟

  احلليب : نعم .

ألن موضوعنا الّسابق كان حمصورا جدا كما أعتقد أنّه ثنائي على الشيخ املعّلمي رمحه اهللا أيضا هو يف  الشيخ :

  دائرة حمدودة الّنطاق .

  نعم .احلليب : 

كان كالمنا بالّنسبة ملا تفرد به ابن حبان من التوثيق وليس هناك ما يؤيده أو يعارضه فهو نقل الكالم   الشيخ :

اآلن إىل خالف ما كنا يف صدده فنحن نعلم بأن ابن حبان يف كثري من األحيان يورد الراوي يف الثّقات مث يورده 

يف اآلونة األخرية حيث توّجهت منذ بضع سنني إىل وضع أيضا يف كتابه الضعفاء هذا أمر معروف وخباصة 

فهرس خاّص لذايت ولشخصي وألستعني به على حبثي وحتقيقي حول األحاديث , بدأت يف وضع فهرس للثّقات 

البن حبان ألن من كان على علم ودراسة ألسلوب ابن حبان يف كتاب الثّقات ليتعب كثريا للحصول على ترمجة 

بحث عنه ترى هل أورده ابن حبان يف ثقاته أم ال ؟ فبدا يل يومئذ أن أضع فهرسا يسّهل وييّسر الراوي املطلوب ال

يل الوصول إىل الّرجل اّلذي يراد ترمجته بأقرب وبأيسر طريق , مث شاء اهللا عّز وجّل يل الزيادة يف اخلري أن فتح 

داء كان املشروع هو فهرس لتيسري احلصول أمامي طريق من البحث والتحقيق حول كثري من هؤالء الّرواة فمن ابت

على الّرتاجم فإذا به يتحّول مع الزمن إىل حتقيق حول كثري من الرواة اّلذين ذكرهم ابن حّبان يف كتابه الثّقات من 

ذلك ما ذكرته آنفا أنه يورد الرّاوي الواحد يف الكتابني املتناقضني منهجا يورده يف الثّقات ويورده يف الّضعفاء  

لك تبينت يل الصورة اليت تكّلمت عنها آنفا أنه يورد الراوي يف كتابه ويقول روى عنه فالن ال يسمي إال راويا كذ

واحدا لكنين مع التتبع وجدت هذا اّلذي ترمجه ابن حبان يف كتابه الثّقات برواية ثقة واحد وجدنا له رواة آخرين 

ك فحينئذ وجدت نفسي البد من التعليق على أمثال يف مثل اجلرح والتعديل ومثل ذيب ابن حجر وحنو ذل

هؤالء الرواة أنه قد روى عنه فالن وفالن وفالن زيادة على الراوي اّلذي ذكره ابن حبان يف ثقاته اّلذي أريد أن 

أقول تعليقا جممال على هذا الكالم حنن نعرف أّن هناك مؤاخذات كثرية على ابن حّبان يف كتابه الثّقات لكن 

كان فيما تفّرد ابن حبان يف توثيقه دون أن خيالف يف ذلك من هو أعلم منه باجلرح وبالّتعديل ال يوجد البحث  

لدينا إّال أّن ابن حباّن وثّقه فما قيمة هذا التوثيق ؟ كان حبثنا األصل أن يقال أن ما تفّرد به ابن حّبان بالتوثيق 

ك كثريا من الرواة قد روى عنه مجع من الثّقات من أجل فهو جمهول , ولكن قد وجدنا ما ذكرته أخريا بأّن هنا



ذلك قال الّذهيب وقال العسقالين يف أمثال هؤالء مؤيّدين توثيق ابن حبان إّما أن يقولوا فيه ثقة أو أن يقولوا فيه 

  هو صدوق فما كان حبثي فيه هذا الشمول وهذا التعميم اّلذي تطرق له املؤلف امسه ماذا ؟

  .احلليب : عداب 

  أه  الشيخ :

  احلليب : عداب .

  عذاب ، نسأل اهللا أن خيلصنا من أي عذاب . الشيخ :

  احلليب : عداب بالدال املهملة .

  بالدال عداب . الشيخ :

  احلليب : عداب .

  عداب . الشيخ :

  سائل آخر : سؤال يا شيخ

  نعم . الشيخ :

  ؟ الضابط األقل هذه الكثرة ؟بالّنسبة للكثرة هذه اليت ترفع اجلهالة أقّلها كم  السائل :

  تعين الّرواة املوثّق عند ابن حبان ؟ الشيخ :

  اّلذين يروون عن راو حبيث ترتفع جهالته  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  احلليب : الرواة الذين إذا رووا عن جمهول ترتفع جهالته كم عددهم ؟

 الرواة الذين يروون عن الذي وثقه ابن حبان ، هذا الذي أقوله له ، أنا أقول له هذا الذي فهمته يعين الشيخ :

  هذا هو سؤاله ؟

  أي نعم . السائل :

طيب ، يعين الذي يبدوا يل أن املسألة ليس هلا يعين نصاب وعدد معّني ألنّه تقّبل الزيادة والنقص ،  الشيخ :

ملصطلح كثريا وكثريا شأن هذه املسألة كشأن مسائل أخرى ، من ذلك مثال املوضوع الذي اختلف فيه علماء ا

جّدا حينما حبثوا يف احلديث املتواتر وحاولوا أن يضعوا له عددا حمدودا ، مىت يكون متواترا ؟ منهم من قال أن 

يكون عدد األحاديث اليت جاءت من حنو أكثر من مائة طريق ، مث نزل العدد عند بعضهم إىل عشرة من الرواة ، 

 ميكن أن يوضع هلا حّد حمدود ، والّصواب يف مسألة التواتر عندي كهذه مث ال يزالون خمتلفني ألن القضية ال



املسألة اليت أنت تسأل عنها متاما إذا تصّورنا حديثا رواه اخللفاء األربعة وروى عن كل واحد منهم ثقة من التابعني  

اتر والعدد اّلذين رووا كسعيد بن املسيب وحنوه فالنفس تطمئّن إىل القطع بأّن هذا احلديث صحيح يقينا فهو متو 

هذا احلديث من الّصحابة هو مثال ثالثة أو أربعة ألّن الّتعريف اجلامع املانع اّلذي وضعه علماء احلديث هو ما 

رواه مجع عن مجع يستحيل تواطئهم على الكذب ، وممّا الشّك فيه والريب فيه أنّه إذا روى مجع من الثّقات 

ية تكون بالشّك أقوى بكثري ممّا إذا رواه مثلهم عددا ولكن توثيقهم ليس كتوثيق مقطوع بثقتهم أّن قّوة هذه الروا

أولئك أي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا فال يكون عدد هؤالء يف إفادة التواتر واليقني كإفادة عدد األّول وهكذا 

ترمجة كّل راوي من رواة ، كذلك إذا قلنا مثال ومن شروط احلديث املتواتر عندهم أنه ال يشرتط تتبع ومعرفة 

احلديث املتواتر حبيث أنه إذا روى مجاعة من الّرواة املعروف ضعفهم يف احلفظ رووا حديثا وعددهم كثري وكثري 

جدا يصبح حديثهم أيضا متواترا مع أّن أفراد هؤالء الرواة هم ضعفاء يف ذوات أنفسهم ؛ لذلك قالوا ال يشرتط 

هؤالء الرواة ألّن الّتواتر هو الذي جعل اليقني يف نفس الباحث أنّه يستحيل  يف احلديث املتواتر معرفة تراجم

تواطئهم على الكذب إذا عرفنا هذا التفاوت يف الثقة والضبط والعدالة يف عدد التواتر ، ولذلك فال ميكن أن 

لرواة للحديث يوضع له عدد حمدود جبمد ويوقف عنده ، إمنا ذلك خيتلف بالنسبة لثقة وعدالة وضبط هؤالء ا

املتواتر ، فقد يقّل وقد يكثر كذلك موضوعنا متاما إذا كان الراوي مثال من طبقة ابن هليعة ، عن ذلك الرجل 

الذي وثقه ابن حبان فهنا النفس تتطلب زيادة العدد ألكثر مما لو كان الرواة عن ذاك الرجل املوثق عند ابن حبان 

ب أن تدرس يف كّل راو دراسة موضوعية خاّصة فال يوضع هلا عدد من طبقة الليث بن سعد ؛ فإذا املسألة جي

مسّمى حبيث يشرتك يف معرفة هذا الرّاوي الذي تفّرد بتوثيقه ابن حّبان أنه من القسم املشهور أنه يف زمرة 

، ليس األمر   اهولني ؟ أم من هذا اإلستثناء الذي قلناه آنفا أنّه ثقة بسبب رواية مجاعة من الثّقات وانتهى األمر

كذلك وإّمنا كّل راو يتطّلب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه ؟ فإن كانوا يف نسبة اإلمام الّليث مثال من 

حيث الّشهرة بالثقة والّضبط والعلم وحنو ذلك فتكتفي النفس حينذاك بأن يكونوا ثالثة أو أربعة ، أّما أن كانوا 

  ينئذ النفس تتطلب عددا أكثر من ذاك العدد وهكذا ، نعم .مبثابة ابن هليعة املعروف بسوء حفظه فح

  ؟ ...من املعلوم أّن كثرة الرواة عن الرجل ترفع عنه جهالة العني ال جهالة احلال  السائل :

  أي نعم . الشيخ :

 وفهمنا من حديثكم من صنيع احلافظ ابن حجر والذهيب أا قد ترفع أيضا جهالة احلال ، فأال يكون السائل :

  صنيع حيىي بن معني وابن حجر والذهيب 

  حيىي بن معني ؟ الشيخ :



نعم كما ذكرمت على سبيل املثال أم يوثّقون من مل يعاصروه ، نعم ، أّن توثيقهم للّرجل ال يكون من   السائل :

 يهم وال خيطئ كثريا كثرة الّرواة عنه وإمنا من كثرة رواياته وسربها ومقابلتها بالروايات األخرى ومعرفة أّن الّرجل ال

  ؛ فمن هنا انطلق التوثيق منهم على هذا الرجل وال يكون من كثرة الرواة ؟

يعين كأين أفهم من كالمك أن ما جلئ إليه الذهيب والعسقالين وأنا معهم يف ذلك , خيالف طريقة  الشيخ :

  األّولني ؟

  ال يا شيخ . السائل :

  فإذا ؟ الشيخ :

  ...ابن حجر والذهيب مل يطلقوا احلكم على الرجل لكثرة الرواة إمنا هم سربوا أحاديثه  قد يكون احلافظ السائل :

  ال ليس كذلك ، العبارة اليت نقلها األخ يف ترمجة مالك أيب اخلري ال تعين هذا الذي تقوله  الشيخ :

  أم هذا ؟حنتاج إىل الدقة يف نقل العبارة وننظر يف اللفظ يا شيخ ، هل هو حيتمل هذا  السائل :

  ...ال هو تعين كثرة الرواة عن الرجل  الشيخ :

  نعم كثرة الرواة هل تكفي يف التوثيق ؟ السائل :

ال ال ، حنن حبثنا اآلن ما قاله الذهيب أّوال وما صنعوه ثانيا ؛ فما قاله الذهيب واضح جدا أنه اعتمد على   الشيخ :

  هلذا الراوي ، نعم .كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على سرب الروايات 

سائل آخر : الذهيب قال إذا روى عن الرجل مجلة من الثقات ومل يؤت مبا ينكر عليه فأعّد أمرين ، األمر األّول 

الرواية مجلة من الثقات ؛ األمر الثاين أنه يف حالة سرب مرويّاته مل يوجد ما ينكر عليه ؛ ألنه قد يكون الرجل يروي 

  هو معلوم لديكم ويكون سّيئ احلفظ ؟عنه مجلة من الثقات كما 

  نعم . الشيخ :

فورد عليه مبا أنكر عليه فكأن الذهيب رمحه اهللا قّيد قاعدته ذين الشرطني ، الشرط األول مجلة من  السائل :

  الثقات ؛ الشرط الثاين مل يؤت مبا ينكر عليه .

ليه أو مل يأت , نطمئن يف هذه املعرفة صحيح لكن هنا يأيت شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر ع الشيخ :

من ذكر من ذكر الرواة عنهم ، ومل يذكروا أّم رووا عن ذاك املرتجم املوثّق ابن حبان منكرا فبهذه الطريق نثل حنن 

  إىل ما وصل إليه األّولون ؛ واضح اجلواب ؟

  ...ما ختصص ابن حبان يف الراوي العام  السائل :

  ا ، لقد ذكرت آنفا .هذا ما قلته آنف الشيخ :



  ...يعين املزي  السائل :

  سائل آخر : شيخنا لو تعيد اجلواب ما وضح عندي ؟

أقول آنفا ذكرت بأّن ابن حجر والّذهيب يقوالن يف الرّاوي اّلذي مل يوثّقه أحد بأنه تارة يقولون ثقة وتارة  الشيخ :

لئك الرواة الكثريين قد رووا عن ذلك الراوي , فنحن يقولون صدوق مع أنه مل يوثقه أحد ، ملاذا ؟ ألم وجدوا أو 

ملا نذكر ابن حبان السبب يف ذلك أنه اشتهر بتوثيق اهولني وإّال فاألمر أوسع من ذلك متاما حّىت لو مل يوثّقه 

كثرة   ابن حبان وكان لراو ما كثرة من الرواة فهم يعتربون على الّتفصيل الذي يعين ذكرمتوه وذكرناه معكم يعتربون

الرواة عن ذاك الراوي تعديال له ولو مل ينّص أحد من أئمة اجلرح والتعديل بتعديله ؛ فإذا القضية مش خاّصة مبن 

  وثقه ابن حبان حىت مبن مل يوثّقه أحد مطلقا ، هذا سبق آنفا وهذا تأكيد ملا سبق نعم .

وايات يتطرق إىل جانب الّضبط ؛ وأّما شيخنا عندي استشكال بالنسبة هلذه القضية وهي أّن سرب الر  السائل :

جانب العدالة عدالة الرجل يف دينه فما أدري هل سرب الروايات ورواية مجلة من الثقات عنه ترفع ذلك ؟ 

وخصوصا وجدت بعض الرتاجم أن الرجل يوصف بأنه حافظ , يوصف بأنه حافظ ومع ذلك جتده كّذابا ، ذكر 

  ذهيب يف ميزان االعتدال .هذا الدارقطين وأورد بعض ترامجهم ال

  صحيح . الشيخ :

عندما تطرق يف رده  " الصارم املنكي "فيا ليت حتل لنا هذا اإلشكال خصوصا أن ابن عبد اهلادي يف  السائل :

على السبكي تطرق إىل توثيق ابن عدّي ، أظن ال أذكر أنا الرجل لكن عند ما تطرق إليه نّبه على هذه القضية 

نا يعين يوثق الرجل نتيجة لسربه ملروياته وكأن بن عبد اهلادي رمحه اهللا مل يعتد ذه الطريقة قال ابن عدي أحيا

  واهللا أعلم ؛ فيا ليت حتل لنا هذا اإلشكال الذي تعرضنا إليه ؟

أنا سبق أن ذكرت جواب هذا السؤال أخريا ، حنن نستلزم من وجود كثرة من الّرواة عن راو ما مع عدم  الشيخ :

أولئك األئّمة الذين منهم استفدنا كثرة هؤالء الّرواة عن ذلك الرّاوي من عدم تنصيصهم يف كّل من روى تنصيص 

عن ذلك الرّاوي أنّه روى عنه منكرا استلزمنا من ذلك أنه ليس من هذا القبيل اّلذي يكون يف واقع أمره معروفا 

هلؤالء الرواة وعدم حتّدثهم عنهم ألنه رروا  باحلفظ ولكّنه مع ذلك هو متهم يف صدقه ، عرفنا ذلك من ذكرهم

عن ذلك املرتجم يف مثل ابن حبان مثال رووا عنه شيئا منكرا واّلذي أريد أن ألفت الّنظر إليه بأّن ما نقلته آنفا 

عن ابن عبد اهلادي من قوله يف ابن عدي أنّه حيكم على رجل من سرب أحاديثه هذه احلقيقة طريقة البّد 

قدامى مث احملدثني من أمثالنا من أن يعتمدوا عليها وخباّصة أن ابن حّبان حينما يوّجهون قوله بأّن للمحّدثني ال

الراوي عنده األصل فيه أنه ثقة ألن األصل يف املسلم العدالة ؛ فإذا اقرتن مع هذا األصل عدم ورود منكرات يف 



ونه عدال فقط بل وبكونه حافظا أيضا يف روايات أولئك الثقات عن هذا الراوي حينئذ تطمئّن النفس ليس لك

نسبة ما روى من األحاديث من طريق هؤالء الرواة الثقات ؛ هذا الذي نعتقده يف هذه املسألة وجيب أن نذّكر 

ختاما للجواب أن كثريا من املسائل ليست هي من الوضوع كاملسألة احلسابية مجع وطرح وضرب وحنو ذلك ، ال 

اليت قد ختتلف فيها األنظار وختتلف فيها االجتهادات باختالف نسبة العلم يف كل  ، هي من املسائل الفكرية

هؤالء املختلفني زيادة يف العلم ونقصا تطبيقا وعدم تطبيق ، قد يكون علمه نظريا قد يكون علمه عمليا فيكون 

ظري فقط ، واهللا علم هذا املتخصص عمليا أقوى وأطمن للنفس من ذاك الذي اعتمد على علمه على العلم الن

  تبارك وتعاىل أعلم .

  ...سائل آخر : شيخ بالنسبة للكذب سرب األخبار واألحاديث الشّك أنّه يكشف ذلك 

  كيف ؟  الشيخ :

سائل آخر : بالّنسبة لسرب األخبار و األحاديث يكشف الكذب إذا كان يكشف الوهم واخلطأ فهو من باب 

األخ بالّنسبة ملعرفة كثرة الرواة كيف نعرفهم ؟ من أوضح الطّرق  أوىل يكشف الكذب يعين هذا توضيح ملا ذكره

ما ذكره املزي يف ذيب الكمال وهو غالبا ال يذكر أّن هؤالء اّلذين رووا عن الرجل أو الذين روى عنهم هذا 

 الّتوثيق واجلرح الّرجل أنّه يهم يف أحاديثهم أو غريها إمنا هو يسرد قائمة بأمساء الشيوخ والتالميذ ، مث ينصرف إىل

  والتعديل فكيف نعرف من هؤالء الذين ذكروا الشيوخ والتالميذ أنّه يهم يف حديثه عنهم مثال ؟

  كيف نعرف ما فهمت ؟  الشيخ :

أنتم ذكرمت يا شيخ أنه غالبا من يذكر الشيوخ أو التالميذ يبني أنه يهم يف أحاديثهم أو ال يهم فال  السائل :

  ...يضطرنا ذلك 

أنا قلت املفروض أن هؤالء الثقات الذين رووا عن املوثّق من مثل ابن حبان املفروض أّن هؤالء األئمة   :الشيخ 

كابن أيب حامت مثال حينما يذكر روى عنه فالن وفالن الشّك أنّه هو وقف على روايات هذه الفالنات إذا صّح 

يرى فإذا قلنا بأنه رأى فسيقول كما يقول ابن حبان  الّتعبري وقف عليها ؛ فإّما أن يكون رأى فيها أمرا منكرا أو مل

نفسه أنه يروي املناكري مثال عن املشاهري ، وإن مل يقل ذلك فقد استنبطنا من ذكره رواية هذا الثقة عنه وعدم 

  ذكره أنه روى عنه منكرا أنه مل جيد يف رواياته منكرا لعّل هذا جواب ما سألت ؟

  سائل آخر : نصفه يا شيخ .

  هات أشوف ما بقي من النصف الثاين ؟ خ :الشي

سائل آخر : بالنسبة للمزي وللذهيب يف السري وغريمها ممن يذكرون التالميذ والشيوخ وهم اقتنصوها مثال من 



الكتب السّتة جيردها من روى عنه مشاخيه وتلميذه دون سرب أخبارهم كما يفعل املزي والذهيب وغريمها ، هؤالء ما 

  ا ؟ أو خنّصص ذلك فيمن ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ؟هي الطريقة معهم

لكن هؤالء يا أخي اآلن أخذ البحث طورا آخر ، احلافظ املّزي يف ذيب الكمال حينما يكثر من  الشيخ :

هول الّرواة عن املرتجم ال يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الّرواة عن الرّاوي الذي األصل فيه أنه جم

أو مستور ، ال يقصد باستيعابه للّرواة ما نقصده حنن اليوم ، فحينئذ إمنّا هو يعتمد على ما ينقله عن احلّفاظ 

الّناقدين املعّدلني أو اجلارحني ، فنقله هذا يغنيه عن املقصد الذي حنن نتوّجه إليه حينما نتطّلب الكثرة من الرواة 

بيلنا اآلن يف البحث خيتلف عن سبيل املّزي يف ذيب الكمال ألّم عن الرّاوي املوثّق من ابن حبّان ؛ فس

يعتمدون على نقل اجلرح والتعديل عن األئّمة الّسابقني لكّننا إذا وقفنا يف ترمجة يف الّتهذيب ذيب الكمال يقول 

عنه فالن وفالن  روى عنه فالن وفالن ، مث ال شيء بعد ذلك ، هذا هنا يفيدنا ما حنن نقصده أما إذا قال روى

ورمبا ذكر ذلك مائة راوي لكن باألخري يقول وثقه اإلمام أمحد وثّقه ابن معني ؛ إذا نعرف أنه ال يعين من هذا 

االستقصاء ما نعنيه حنن يف موضوعنا الّسابق لكن إذا جاءت الّرتمجة وهذه هلا بعض األمثلة يف الواقع يف 

ب يقول عنه روى عنه فالن وفالن وفالن مث ال شيء بعد ذلك ، وقد الّتهذيبني ، ذيب الكمال وذيب التهذي

يقول وذكره ابن حّبان يف الثقات ، مث ال شيء وراء ذلك وقد يقول وثّقه العجلي والشيء وراء ذلك فيختلف 

أنه  حينئذ نتيجة ترمجة مثل هذا عن ترمجة آخر يقول روى عنه فالن ووثّقه ابن حبّان أو وثّقه العجلي ، فال شكّ 

ال جيوز حينذاك الّتسوية بني الّرتمجة األوىل والّرتمجة األخرى أعين الرتمجة األوىل اليت ذكر فيها أربعة أو مخسة من 

  . ...الثّقات مث قال ذكره ابن حباّن وبني الّرتمجة األخرى اّليت ذكر عن املرتجم راويا واحدا مثّ 


